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Små insatser 
gör stor skillnad
Följ med på fält besök i det 
nystartade familjestärkande 
programmet i Chimoio, 
 Moçambique

Med summering av insatserna 2011

Indiens 
flickor
kämpar mot fördomar och 
 traditionella könsmönster

Birgitta behåller kontakten  
med sitt vuxna fadderbarn:

”Than är som en  
familjemedlem”
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BenIn (3,76 mkr) 
1 973 faddrar

IndIen (7,75 mkr) 
4 022 faddrar

ChIle (2,81 mkr) 
1 423 faddrar

FIlIppInerna (2,36 mkr)
1 315 faddrar

KamBOdja 
(2,54 mkr)

1 256 faddrar

SydaFrIKa (2,70 mkr)
1 380 faddrar

vIeTnam (2,57 mkr) 
1 327 faddrar

KIna (1,98 mkr) 
1 102 faddrar

Car* (1,94 mkr)
 1 211 faddrar

nepal (1,95 mkr) 
1 009 faddrar

BurundI (2,02 mkr) 
1 259 faddrar

eTIOpIen (2,15 mkr) 
1 095 faddrar

peru (2,05 mkr)  
1 002 faddrar

uKraIna** (1,60 mkr) 
1 020 faddrar

eSTland (2,11 mkr)
1 057 faddrar 
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pojkars och flickors lika rättigheter.

10/ gränSlöS vänSKap   
Visst rymmer barnbyarna många vänner, 
men ofta bor barnens bästisar utanför 
barnbyn. Barnbyn Faridabad i Delhi är en 
naturlig del av samhället.

12/ SKaTTereduKTIOn  
på dIn gåva 
Nu kan du ge mer utan att betala mer.

13/ vIlKa val gör du?  
Fotografen och filmaren Mattias Klum 
anser att våra dagliga val är av avgörande 
betydelse.

14/ För evIgT Fadder 
Värmländska Birgitta och vietnamesiska 
Than håller kontakten, trots att fadder
skapet för länge sedan upphört.

16/ en dag på FälTeT   
Följ med Immaculee på fältbesök i det 
nystartade familjestärkande programmet 
i Chimoio, Moçambique.

20/ Trauma BOTaS med KärleK   
Följ med till barnbyn Gandaki i Nepal  
där kärlek är huvudingrediens i receptet  
på trygghet. 

22/ nyTT reKOrd 
PostkodLotteriet och dess lottköpare 
ger mer än någonsin till SOS Barnbyars 
verksamhet.

23/ gråTT I KIev  
15åriga Nora åkte till Ukraina och blev 
illa berörd av det slitna samhället och de 
utsatta människorna i huvudstaden.

24/ BarnSIdan  
Möt tioåriga Madhvi från barnbyn 
 Greenfields i Delhi och ta reda på vad  
några svenska barn har för uppfattning  
om livet i Indien. 
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När Anna Ryott 
träffade Anisia på 
ett statligt barnhem 
i Chimoio förra 
våren var hon svårt 
undernärd. I dag är 
hon en välmående 
flicka i barnbyn 
Chimoio.

 I mitt jobb träffar jag så många barn som 
lever under omänskliga förhållanden 
utan föräldrar. Barn som arbetar i stället 
för att gå i skolan. Som bor på gatan  

i stället för att vakna i en säng på morgo-
nen, äta frukost och gå till skolan. Barn  
som inte får någon kärlek och trygghet. 
Kontrasten mellan barnen som har det  
allra värst och de barn som jag möter i våra 
barnbyar är helt otrolig. 

Mitt starkaste personliga minne från året 
som gått är förmodligen besöket i Moçam-
bique, där jag träffade några av de barn som 
snart skulle flytta in i vår nya barnby i 
Chimoio. Att möta dessa utsatta barn och 
veta att de skulle få ett helt nytt liv med 
mamma och syskon, mat på bordet och en 
skön säng att somna i varje kväll, var en 
obeskrivlig upplevelse. 

Jag träffade bland annat lilla Anisia, 1,5 
år. Hennes mamma var död och innan hon 
kom till barnhemmet där jag träffade henne 
hade hon bott hos sin gamla mormor som 
varken orkade eller kunde ta hand om 
henne. På barnhemmet var det en vuxen 
som dagtid tog hand om 37 barn, en annan 
kom och sov hos barnen på natten. Det var 
trasigt och smutsigt. Det fanns inga 
personliga ägodelar, leksaker, foton eller 
böcker och mat var en bristvara. När jag tog 

upp Anisia i famnen somnade hon nästan 
direkt, uppenbart svältfödd på närhet och 
värme. Hon var svag, hennes huvud var 
översållat med sår och infekterade sår-
skorpor. Hon var undernärd och sjuk. Men 
hon var ett av barnen som skulle få flytta in 
i den nya barnbyn. 

För några veckor sedan fick jag ett mejl 
från våra kollegor i Chimoio med bilder på 
bland andra Anisia. Till min stora glädje 
kunde jag knappt känna igen flickan på 
bilderna. Hennes ögon var glada och fulla 
av liv, armar och ben var runda och goa. 
När jag ser vilken skillnad vårt arbete gör 
för det enskilda barnet, fylls jag av hopp.

Och det är vi tillsammans som gör det 
möjligt. Alla dessa föräldralösa och 
övergivna barn. Alla hundratusentals barn 
som genom ert stöd får ett tryggt hem och 
en kärleksfull familj. Tack!

Jag är fylld av stolthet, glädje och 
tillförsikt när jag ser fram emot ett nytt år  
på SOS Barnbyar. Nya projekt, möten, 
utmaningar och framgångar. Jag är samtidigt 
otålig för att det finns så många barn som 
behöver vårt stöd och jag vet att det går att 
förändra. Tillsammans gör vi skillnad.

Anna Ryott, Generalsekreterare
SOS Barnbyar Sverige
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Samtliga namn på de barn som figurerar i magasinet är ändrade av integritetsskäl.

hIT gICK FadderBIdragen 2011
Under fjolåret bidrog våra faddrar och SOS Vänner med 
totalt 137,6 miljoner kronor i fadderbidrag. Här är länderna 
med flest faddrar och som därmed fick mest pengar 2011.  

2007 2008 2009 20112010

Förra åreT Samlade vI In 263 866 000 Kr
Så fördelas bidragen till 
verksamheten

driva våra barnbyar 68,6 %
Bygga nya barnbyar 12,8 %
Familjestärkande program 3,2 %
Katastrofhjälp 7,1%
avgifter och bidrag till det 
 internationella huvudkontoret* 6,3 %
Information/övrigt 2,0 %

*Avgifterna används bland annat för utveckling av den  
internationella  programverksamheten, för samordning  
via kontinental och regionkontor, samt för informations 
överföring mellan givar och mottagarländer.

 resultat SOS Barnbyar Sverige 2011

Mer pengar  
för varje år

Administration 
och insamling 

14,7 %

2
6

3
 8

6
6

 0
0

0

2
5

5
 5

6
4

 0
0

0

2
2

0
 0

2
0

 0
0

0

2
0

9
 6

6
2

 0
0

0

19
9

 8
9

4
 0

0
0

85,3% går  
till  verksamheten

4428
Så många nya faddrar fick vi  

under 2011. Vid årets slut hade  

vi 60 853 aktiva faddrar.

*Centralafrikanska republiken
** Fadderinbetalningarna till denna  
nya by kom igång sent under 2011.
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Kampen  
För lIKa 
 möjlIgheTer
I Indien finns en utbredd diskriminering av flickor och kvinnor. 
SOS Barnbyar verkar för att ge flickor samma möjligheter 
som pojkar, men förändringar tar tid. Lång tid. Och ingen vill 
rucka på de traditionella könsrollerna. Divya Bharti är en av 
de kvinnor som gått sin egen väg och nu hjälper andra att våga 
utmana samhällsnormerna.  Text: Åsa Lovell  Foto: Maja Brand

Divya Bharti arbetar med att 
utbilda unga kvinnor vid ett av 
SOS Barnbyars center för 
vuxenutbildning i Delhi. Hon vill 
lära sina elever att föra sin egen 
talan och själva bestämma hur 
de ska leva sina liv.
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 Sunita blev bortgift när hon var  
14 år och flyttade enligt traditionen 
in hos sin make och hans familj. 
Hon födde två söner och tog hand 

om dem och hemmet, medan maken 
försörjde familjen. Sommaren 2011 blev 
hennes man mördad och hennes svärfamilj 
slängde ut henne och barnen på gatan.

– De sade att de inte kunde försörja oss, 
berättar Sunita, som inte ville inte vända sig 
till sina egna föräldrar för att få hjälp.

– De skulle bara gift bort mig igen och 
vad skulle hända med barnen då?

Vid omgifte är barn från tidigare 
äktenskap sällan välkomna och om de mot 
förmodan accepteras behandlas de ofta 
dåligt. Sunita, nu 27 år gammal, stod hemlös 
med två barn, utan mat, pengar, utbildning 
eller jobb.

sunita bor i bawana, i utkanten av 
Delhi, en av Indiens största städer och ett  
av världens folkrikaste områden – ett myller 
av människor, bilar, kor och hundar. I Delhi 
är samhällsklyftorna uppenbara. Permanenta 
tältläger och slumområden är granne med 
finputsade fasader och välbärgade hem. 

Mindre synlig är den djupa avgrundsskill-
nad som finns mellan män och kvinnor, 

mellan pojkar och flickor. Sunitas öde 
speglar den diskriminering av flickor och 
kvinnor som är vardagsmat i Indien. 

Under 2011 har medier över hela världen 
rapporterat om hur flickfoster i Indien i allt 
större utsträckning aborteras bort för att ge 
möjlighet till en pojke. 
Preferensen för pojkar har 
lett till att det i dag går  
914 kvinnor på 1 000 män  
i Indien. Man talar om 
”Indiens saknade flickor”. 

Till detta finns flera 
anledningar. Traditionen  
i Indien är att flickor när de 
gifter sig lämnar sin familj 
och flyttar till makens 
familj, medan pojkarna 
stannar kvar och för familjebanden vidare. 

Pengar har också en central roll, menar 
 Divya Bharti, 28, som arbetar med att utbilda 

unga kvinnor vid ett av SOS Barnbyars center 
för vuxenutbildning i Delhi. 

– Föräldrarna måste investera en hel del 
pengar i flickorna, säger hon.

Krasst kan man säga att flickor är förknip-
pade med utgifter och pojkarna med inkom-

ster. Även om hemgift är 
förbjudet enligt lag i Indien 
finns stora förväntningar på att 
en flicka ska ha med sig pengar 
till makens familj. Flickans 
värde är också starkt förknippat 
med hur mycket hemgift hon 
har med sig.

– Generellt föredrar hundra 
procent av indierna söner 
framför döttrar. Även i de 
rikaste samhällsklasserna, 

säger Divya.
Hon kommer själv från en välbärgad 

familj och berättar om sin egen kamp för 

självständighet. Bland annat har hon gift sig 
av kärlek och gått emot sina föräldrars 
önskemål om ett arrangerat äktenskap.

– Kärleksäktenskap är fortfarande inte 
accepterade. Du kan bli dödad om du gifter 
dig av kärlek. Min pappa sade att jag var 
tvungen att välja mellan honom och min man. 
Min mamma var mer känslosam. I dag har de 
accepterat mitt val, men det har inte varit lätt.

Divya har ännu inga egna barn och tycker 
det känns rätt att vänta.

– Skulle jag ha ingått ett arrangerat 
äktenskap skulle jag ha haft tre barn vid det 
här laget. Jag har mer frihet med min man 
än jag hade med mina föräldrar.

Divya är befriande frispråkig och bär på 
ett engagemang utöver det vanliga. Hon har 
tidigare varit engagerad i olika organisatio-
ner för kvinnors rätt till självbestämmande 
och har nu valt att gå ner på deltid som 
lärare på Oxford School of English för att 
ha tid att undervisa i SOS Barnbyars center.

– Det är min plikt att ge något tillbaka till 
samhället. Om jag bara kan hjälpa några få 
så är det bättre än inget, säger hon.

vuxenutbildningarna på centret vänder 
sig till kvinnor från 18 år och uppåt som 
kommer från fattiga familjer i slumområdena 

upp till en dryg mil från centret. Här erbjuds 
kurser i bland annat engelska och datakun-
skap. Många familjer kräver övertalning från 
SOS Barnbyars sida för att låta sina flickor 
lämna hemmet och utbilda sig. 

– När jag pratar med flickorna här 
berättar de om sina bröder som jobbar, men 
själva får de inte ens en utbildning. Flick-
orna hålls kvar i hemmet medan pojkarna 
får komma ut och tjäna pengar. Flickorna är 
mycket undergivna och rädda. Jag försöker 
motivera dem till att gå ut och föra sin egen 
talan. Personligen tror jag att självförtroende 
är viktigast, om de inte har det finns det 
ingen mening med att lära sig engelska eller 
data. De ska åtminstone förstå vad som är 
rätt och vad som är fel, säger Divya.

En av Divyas elever är 22-åriga Reeti. 
Hon är till synes en målmedveten flicka och 
hennes engelska flyter bra efter nästan ett 
halvår i Divyas kurs. Reeti berättar om sina 
planer på att studera vidare och arbeta med 
något datarelaterat och att hennes föräldrar 
alltid stöttat henne. Det låter som en 
framgångssaga. Med undantag för en sak.  

– Min dröm är egentligen att bli dansös. 
Jag tränade tidigare jazz, modern dans och 
salsa i en studio i New Delhi. Men när jag 
gift mig tror jag inte att mina svärföräldrar 

och min man skulle tillåta dans. Så jag har 
slutat, säger hon.

Uppgifterna upprör Divya, som genast vill 
prata med Reetis föräldrar.

– Varför ska hon ge upp sina drömmar. 
Ingen kan tala om för dig hur du ska leva 
ditt liv, det måste du bestämma själv, säger 
hon.

Men Divya är väl medveten om att hon 
själv tillhör en minoritet.

– Det finns en medvetenhet om kvinnors 
rättigheter, även utanför städerna. Men 
beteendeförändringar tar lång tid. 

att förändringar tar tid är ett 
mantra som upprepas om och om igen av 
SOS Barnbyars personal i Indien. Den 
nationella organisationen ger jämställdhet 
mellan flickor och pojkar högsta möjliga 
prioritet inom ramarna för sin egen 
verksamhet.

– Vår ståndpunkt är kristallklar. Vi står för 
lika möjligheter för flickor och pojkar. För att 
hjälpa flickorna att övervinna den generella 
könsdiskrimineringen så ger vi dem lite mer 
stöd än pojkarna, säger Rakesh Jinsi, 
generalsekreterare för SOS Barnbyar Indien.

Han förklarar att det i Indien är mamman 
som är fundamentet i familjestrukturen och 

”Kärleksäktenskap är fortfarande inte accepterade. 
Du kan bli dödad om du gifter dig av kärlek.  
Min pappa sade att jag var tvungen att välja mellan 
honom och min man.”    Divya Bharti, lärare SOS Barnbyars vuxenutbildning

SOS BarnByar I IndIen

SOS Barnbyar har varit verksamt  
i Indien sedan 1963. I dag finns:
• 40 barnbyar och lika många   
 ungdomshem och förskolor
• 16 grundskolor
• 8 center  för vuxenutbildning
• 33 sociala center med bland annat  
 familjestärkande program
• Ytterligare en barnby är under uppbyggnad.

Divya Bharti.

 IndIenS flickOr

inDien

Sunita blev utslängd på gatan efter att 
hennes make dött. I dag har hon med 
SOS Barnbyars hjälp fått tag i en liten 
lägenhet för sig och sina två söner.

På SOS Barnbyars 
vuxenutbildning lär sig 
de unga kvinnorna att 
själva fundera över vad 
som är rätt och fel.

Rakesh Jinsi, general sekre- 
terare, SOS Barnbyar Indien

Reeti har gett upp sina 
drömmar på att bli dansös 
eftersom det troligtvis skulle 
ogillas av hennes framtida 
make och svärfamilj.



8 SOS Barn våren 2012

Universitetsutbildning och karriär, men arrangerat 
 äktenskap. i 17-åriga khushboos framtidsdrömmar 
blandas självständighet med traditionella könsroller.

eller om flickan behandlas illa hos sin make 
och hans familj ställer barnbyn upp och 
hjälper flickan.

att arrangerade äktenskap är den 
bästa modellen delas av mammorna i barnbyn. 
Barnbymamman Sonia, 33, är dock öppen för 
att hennes döttrar hittar en man på egen hand.

– Om någon av mina 
döttrar kommer hem och 
säger ”det här är min pojkvän 
och vi vill gifta oss”, så är det 
okej. Jag har inga problem 
med det. Däremot accepterar 
jag inte att de har flera olika 
pojk vänner och jag vill att de 
slutför sin utbildning innan 
de gifter sig.

Hon säger att hon oroar sig 
för alla sina barn, men mest 

för flickorna, eftersom det förekommer många 
våldtäkter och för att en graviditet utanför 
äktenskapet drabbar flickorna hårdast.

att hon har en viktig roll i att skapa hemmet 
och uppfostra barnen.

– Därför är det viktigt att hon är välutbil-
dad och har gott självförtroende. Vi ser till 
att alla flickor som vi har hand om har full 
tillgång till utbildning och gör det möjligt 
för dem att fullfölja den utbildning och 
yrkesbana som de själva vill och har förmåga 
till. Flickorna är fullt delaktiga i besluten 
kring sin utbildning och sitt yrkesval.

i barnbyn greenfields i Delhi är det 
uppenbart att flickorna fått gå sin egen väg 
när det gäller yrkesval. Ett par av de utflugna 
flickorna är framgångsrika konstnärer, andra 
är läkare, ekonomer eller personalvetare och 
en spelar i den nationella cricketserien. De 
flesta är gifta, men inte alla.

– Två till tre flickor av hundra har valt att 
inte gifta sig. Om en flicka inte vill gifta sig 
så tvingar vi henne inte. Men när de är redo 
så hjälper vi till, säger K.B. Kaul, vice 
barnbydirektör.

Oftast är det arrangerade äktenskap som 
gäller, även i barnbyn. Annonser sätts in i 
tidningen efter lämpliga kandidater. 
Tillsammans med flickan och hennes 
mamma utvärderar K.B. ansökningarna och 
väljer ut en av kandidaterna. Om de unga tu 
verkar fatta tycke för varandra besöker de 

pojkens familj för att säkerställa att flickan 
kommer att få det bra där. 

– Det är ett gemensamt beslut mellan 
flickan och den tilltänkta maken och 
svärfamiljen om bröllopet ska bli av eller 
inte, förtydligar K.B.

De flesta pojkar från barnbyn brukar hitta 
en hustru på egen hand. Men om de vill får 
de också hjälp.

– Flickorna är ett större 
ansvar. De är mer sårbara och 
kan lätt bli utnyttjade om de 
inte är gifta, säger K.B.

Han är skeptisk till 
kärleksäktenskap.

– En flicka här i barnbyn 
ville gifta sig med en pojke 
hon var kär i, men jag 
avrådde, eftersom han inte var 
någon bra make. Jag föredrar 
att vara lite mer ortodox för att vara säker på 
att våra flickor är trygga.

Om äktenskapet trots allt inte fungerar 

khushboo har höga ambitioner. 
Efter gymnasiet vill hon studera 
marketing management i New York och 
sedan starta sitt eget företag.

– Jag vill bli som min förebild, Anil Am
bani, en av de rikaste personerna i Indien. 
Han startade sitt eget företag och skapade 
ett imperium. Jag ska hitta produkter som 
är populära och marknadsföra dem.

Khushboo bor i barnbyn Greenfields i 
Delhi. Hon kom dit när hon var sex år 
tillsammans med en äldre bror. Hennes 
mamma hade dött och när pappan gifte 
om sig var barnen inte längre välkomna.

I dag går hon i årskurs elva, är äldsta 
barnet i familjen och hjälper sin mamma 
att ta hand om sina yngre syskon. 

På många sätt är Khushboo en vanlig 
indisk flicka, på många sätt är hon 
annorlunda än sina vänner utanför 
barnbyn. Genom barnbyn har hon fått 
möjligheten att uppleva saker som 
hennes vänner inte fått, till exempel har 
hon fått träffa både presidenten och 
premiärministern, som besökt byn. 

– Familjerna i barnbyn är mycket 
bättre än familjerna från närsamhället. 
När det till exempel var en bilutställning 
här fick jag gå, men ingen av mina 
vänner, eftersom biljetterna var för dyra.

Barnbyn får också många besök från 
andra länder, genom offentliga besök eller 
faddrar som kommer för att hälsa på sina 
fadderbarn. Khushboo värdesätter alla 
stunder hon får att öva sin engelska.

– Jag tycker om att lyssna på Shakira 
och Justin Bieber, men mina vänner är 
inte så intresserade av engelsk musik, 
säger hon.

Hon rabblar upp andra intressen och 
framhåller gärna att hon är bra på dem. 
Som att sjunga, måla och skriva till exem
pel. En gång deltog hon i en skrivartävling 
på ämnet kvinnors rättigheter.

– I Indien tror män att de är över
lägsna kvinnor. Min mamma brukar säga 
att vi därför måste jobba för att visa att 
vi är tillräckligt starka. Om en man ger 
90 pro cent måste du ge 100 procent. 
Då kan du bli det du vill. Mamma är den 
mest stöttande personen i mitt liv.

Bland hennes vänner får en del flickor 

– Om en flicka blir gravid är det hon som 
får lida, inte pojken. 

Sonia berättar att hon också undervisar 
barnen om skyddat sex och om olika 
sjukdomar, exempelvis hiv/aids. Hon 
försöker också påverka sina söner att 
respektera flickor.

– Jag lär mina söner att en bra man och 
make är ärlig och att det allra viktigaste är 
att försöka förstå och respektera den andra 
personens känslor, säger hon. 

parallellt med arbetet i barnbyn och 
i centret för vuxenutbildning jobbar SOS 
Barnbyar med att stärka kvinnorna och 
därigenom flickorna genom sitt familjestär-
kande program. I Delhi finns sociala center i 
flera fattiga stadsdelar. 

Vid varje center finns så kallade själv-
hjälpsgrupper för kvinnor med huvudsyftet 
att hjälpa kvinnorna att hitta egna inkomst-
källor och kunna försörja sig och sina barn 
på egen hand. Grupperna träffas regelbun-
det för att diskutera problem och lösningar 
samt fördela mikrokrediter till medlemmar i 
gruppen som vill öppna en egen verksamhet.

I Bawana finns åtta sådana grupper. I en 
av dem ingår numera Sunita.

när sunita och hennes söner blivit 
utslängda på gatan efter makens död kom 
en kvinna fram och pratade med henne. 
Samma kvinna hjälpte Sunita att komma i 
kontakt med SOS Barnbyars familjestär-
kande program i Bawana. Kvinnorna i en av 
självhjälpsgrupperna i området hjälptes åt 
att ta hand om Sunitas möbler, som också 
blivit utslängda på gatan. De lyckades också 
hjälpa Sunita att få tag i en bostad, vilket 
inte var lätt, eftersom Sunitas svåger pratat 
med hyresvärdarna i området om att inte 
hyra ut något rum till henne.

Den viktigaste revanschen var ändå den 
hjälp Sunita fick av kvinnorna i självhjälps-
gruppen att kräva ut sin arvsrätt från 
makens familj. Efter påtryckningar och 
genom att kontakta rättsväsendet fick Sunita 
till slut 500 000 rupees (cirka 67 400 kronor) 
från svärfamiljen.

– Jag har satt in pengarna på ett konto för 
att försäkra mig om att barnen får en riktig 
utbildning, säger hon.

I dag lever Sunita och barnen delvis på 
räntan från arvspengarna. Hon skrubbar 
också golv och har fått en symaskin av SOS 
Barnbyar för att kunna ta sig an syuppdrag.

– En av SOS Barnbyars medarbetare har 
rått mig att studera mer, så att jag lättare ska 
kunna få ett jobb. Jag tar vilket jobb som helst, 
bara jag kan ta hand om mina barn. Min 
högsta önskan är att de ska få ett bra liv. ●

”Jag lär mina söner att en bra man och make är ärlig 
och att det allra viktigaste är att försöka förstå och 
respektera den andra personens känslor.”   Sonia, barnbymamma

höra samma budskap, men inte alla.
– När vi pratar om framtiden och 

äktenskap säger en del vänner att vi inte 
kommer att kunna jobba när vi är gifta. 
Då säger jag alltid att jag kommer att 
klara av både jobb och familj, säger 
Khushboo.

Samtidigt vill hon inte gifta sig med 
någon på grund av kärlek.

– Min mamma säger alltid att 
kärleksäktenskap inte är så framgångs
rika och att arrangerade äktenskap är 
bättre. Då känner man till pojkens 
bakgrund och vet att han respekterar 
dig. Och om det är en snäll person kan 
han också stötta dig när det är problem 
på jobbet. Det är bara möjligt när man 
vet allt om pojken.

Khushboo är också väl medveten om 
att ett äktenskap innebär att hon måste 
bo tillsammans med sin mans familj.

– Jag är väl förberedd på att möta den 
situationen. Det är en skrämmande 
tanke, men jag kan inte lyckas om jag är 
rädd, så min mamma förbereder mig. 

Viktigast är att vara duktig i köket, 
tillägger mamma Sonia.

– Om du är duktig på att laga mat 
kommer hela familjen att vara med dig, 
säger hon. ●

dubbelbottnade 
framtidsdrömmar
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IndIenS FLICKOr

Kushboo tycker att hon har det bättre 
än vännerna utanför barnbyn.

Aftonbön i barnbyn Greenfields i Delhi, 
där det bor dubbelt så många flickor 
som pojkar. Anledningen till den sneda 
könsfördelningen är att flickor överges 
i större utsträckning än pojkar.

Barnbymamman Sonia är 
öppen för att hennes barn 
gifter sig av kärlek.
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gränslös  
vänSkap 

I stadsdelen Faridabad i Delhi i norra Indien är 
SOS Barnbyars verksamheter en integrerad del av 
samhället. Barnen i barnbyarna har ofta sina bästa 

kompisar utanför barnbyarna.  Text: Åsa Lovell  Foto: Maja Brand

BarnByn i Samhället

”kom”, säger mahima och tar 
shaguns hand. Fnissande, med huvudena 
tätt ihop går de över skolgården i Faridabad. 
Mahima, 13, och Shagun, 12, är bästisar sedan 
förskolan. Mahima bor i barnbyn Faridabad 
och Shagun med sin familj en mil därifrån. 

– En bästa vän är någon man kan lita på. 
Någon som förstår hur man känner och som 
man kan prata med när man är ledsen och 
dela hemligheter med, säger Shagun och 
Mahima håller med.

Sedan tre år går flickorna i samma klass  
i skolan. Varje rast är de tillsammans och  
på fritiden ses de två tre gånger i veckan 
hemma hos varandra, övriga kvällar chattar 
de via Facebook eller Skype.

Mahima kom till barnbyn när hon var ett 
och ett halvt år gammal tillsammans med en 
biologisk syster. Men vid frågan hur många 
syskon hon har rabblar hon upp alla barn i 
hela barnbyn. I just hennes hus bor nio barn 
förutom hon själv. Shagun bor med sina 
föräldrar och en äldre bror. Skillnaderna 
mellan deras båda familjer är inget de 
funderat nämnvärt över.

– Det spelar ingen roll var vi är, jag tycker 
om båda familjerna, säger Mahima.

– Jag tycker om Mahimas stora familj, 
men jag ser egentligen ingen större skillnad, 
säger Shagun.

Flickorna är strålande exempel på hur 
SOS Barnbyar i de flesta fall är en naturlig 
del av samhället. På flickornas skola i 
Faridabad är knappt två av tio barn från 
barnbyn. Resten kommer från närområdet. 
Liknande fördelning syns på SOS Barnbyars 
skolor på andra håll i världen.

på ungdomsboendet i Faridabad är 
integrationen också tydlig. Där bor elva 
pojkar i åldrarna 14 till 18 år. Ungdoms-
ledaren A. D. Naik berättar att pojkarna 
i ungdomsboendet umgås mycket med 
pojkar från samhället runt omkring.

– Vi flyttade ungdomsboendet till det här 
huset för ungefär ett år sedan. Till en början 
var barnen i området lite skeptiska till oss 
när de spelade fotboll på planen här utanför. 
Men efter några dagar fick våra pojkar vara 
med, säger han. 

När familjerna från närområdet tog 

initiativ till ett festivalfirande var pojkarna 
i ungdomsboendet med och hjälpte till. Vid 
firandet av den indiska högtiden Lorhi, 
vinterns kulmen, några månader senare var 
det pojkarna i ungdomsboendet som 
initierade firandet och barnen i närområdet 
som hjälpte till med arrangemanget.

Tillsammans ordnar de också turneringar 
i fotboll, cricket och ibland badminton. 
Oftast är det ungdomsboendet mot de 
lokala pojkarna.

– Vi brukar också spela fotboll i parken 
varje dag klockan fem. Oftast spelar vi bara 
för skojs skull, säger Prabhad, 17 år.

Många av pojkarna i ungdomsboendet har 
sina bästa vänner utanför SOS Barnbyars 
verksamheter, men vännerna utifrån får inte 
följa med in i boendet, eftersom ungdoms-
ledaren inte kan ta på sig ansvaret för dem. 
Däremot får de gärna följa med sina vänner 
hem, efter att ha fått lov av ungdomsledaren. 
Alla utflykter, inklusive när de går till skolan, 
måste registreras i en logg på ungdomsboendet.

17-åriga Akash är en av pojkarna som 
engagerat sig extra i samhället utanför. Han 
hjälper yngre barn från närsamhället med 
läxor och ordnar idrottsturneringar för dem.

– De tycker det är roligt och jag mår bra 
av det, förklarar han.

SOS Barnbyar jobbar aktivt med att barn-

byarna och ungdomsboendena inte ska vara 
isolerade. Det finns också olika program 
för hur barnen när de blir vuxna på ett bra 
sätt ska känna sig som en del av samhället 
utanför SOS Barnbyars verksamhet. ●

”Vi flyttade ungdomsboendet till det här  huset 
för ungefär ett år sedan. Till en början var barnen 
i området lite skeptiska till oss när de spelade 
 fotboll på planen här utanför. Men efter några 
 dagar fick våra pojkar vara med.”   a. D. naik, ungdomsledare

Flera STeg mOT OBerOende

pojkarna i barnbyarna flyttar oftast från 
barnbyn till ett närliggande ungdomsboende 
vid 14 års ålder. Där bor de tills de har gått ut 
gymnasiet. 

Flickorna bor kvar i barnbyn tills de fyller 
18. Därefter kan de flytta till ett ungdoms
boende för flickor, till en studentbostad eller 
bo kvar i barnbyn längre, beroende på landets 
tradition och på var och till vad flickorna vill 
studera vidare efter årskurs 12.

SOS Barnbyar kan hjälpa till med stipen
dium till ungdomar från barnbyn som vill 
studera på annat håll i landet.

När ungdomarna är klara med sin utbild
ning och ska börja jobba hjälper SOS 
Barnbyar till med boende och med att hitta 
ett arbete om de inte lyckas få tag i ett på 
egen hand. Under en treårsperiod får de nu 
unga vuxna finansiellt stöd, som minskar för 
varje år, för att de stegvis ska klara sig helt på 
egen hand.

Prabhad (till vänster) och de andra 
pojkarna i ungdomsboendet 
i Faridabad umgås dagligen  
med ungdomar från närsamhället.

Mahima och Shagun räknar 
med att vara bästa vänner 
för alltid. Mahima tänker bli 
koreograf och Shagun 
modedesigner. Men i skolan 
gillar de båda matematik bäst. 
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 S
om fotograf och filmare med några 
av världens fattigaste länder som 
arbetsplats får jag se och uppleva 
otroligt mycket. Mycket som är 

tungt, sorgligt och svårt, och jag får ofta 
frågan ”Blir du inte uppgiven? Hur orkar du 
se allt lidande?” Svaret är ja, när man ser 
hotade djurarter, döende regnskogar och 
svältande barn slås man lätt av känslan att 
problemen är oändliga och oöverstigliga. 

Men jag är övertygad om att den här 
typen av upplevelser är viktiga för våra 
referenser, eftersom de gör livet sant och 
meningsfullt. Många väljer att inte tänka på 
lidande och svårigheter av rädsla för att bli 

ledsna, men jag tror att det är farligt att gå in 
i den typen av förnekelse. 

Om vi förtränger allt som är jobbigt finns 
snart ingen dynamik kvar i livet. Vi kanske 
har toppar i form av en bra kväll i baren eller 
flyt på jobbet, men däremellan saknas 
bråddjupen som ankrar fast oss i verklighe-
ten. Allt det jobbiga jag upplever, ser jag  
som ankarpunkter, utan vilka mitt liv skulle 
kännas mycket fattigare. 

Att vi blundar för besvären är ett univer-

sellt dilemma, och det handlar inte om 
bristande kunskap. De flesta av oss är väl 
medvetna om problemen med klimatför-
ändringar, malaria, svält, aids, skogsskövling 
och utdöende djurarter, men frågan är vad 
vi väljer att göra åt det. Det verkar finnas 
ett glapp mellan vad vi vet och vad vi 
faktiskt gör. 

”Men jag är ju bara en människa, i ett 
litet land som Sverige. Inte kan jag rädda 
de svältande barnen på Afrikas horn?”. När 
jag hör den ursäkten brukar jag berätta om 
den lilla flickan som gick på stranden och 
kastade tillbaka sjöstjärnor som blåst upp 
från havet. Hela stranden var full med 
sjöstjärnor och någon sade: ”Det är ingen 
idé, de är för många.” Men flickan höll upp 
en sjöstjärna och sade: ”För den här är det 
visst någon idé.” Det är väldigt klokt 
resonerat, en liten insats är också en insats, 
och vi kan alla göra skillnad.  

Mänskliga rättigheter, biologisk mångfald 
eller pandemi – vad vi än pratar om är det 
viktigt att förstå att våra dagliga val spelar 
roll. Det handlar om att göra skillnad utifrån 
de förutsättningar just du har. Vi skulle alla 
behöva fundera på var i livet vi befinner oss, 
och vad vi skulle kunna göra annorlunda.

Här har jag och mina kollegor en otroligt 
viktig uppgift. Det konstnärliga uttrycket 
kan nämligen överbrygga glappet mellan 
kunskap och handling. Du har kanske inte 
möjlighet att sitta på soptippen med 
barnen i slumområdet Kiberia i Kenya, 
men du kan läsa om det, se bilder och 
filmer eller lyssna på föredrag och musik 
som får dig att förstå en del av problemen. 
Det är när du berörs som tanken föds; att 
du borde göra något. Oavsett om du är 
finansman eller ensam stående trebarnsmor 
finns det alltid något just du kan göra.  

Vi i ”lilla Sverige” måste förstå att vi har 
otroliga möjligheter att påverka. Sverige ses 
som ett föregångsland, så fort jag reser 
utomlands får jag höra att mitt hemland är 
fantastiskt; rent, demokratiskt och tryggt 
ekonomiskt. Av den anledningen blir vi 
också studerade, och då borde vi väl försöka 
leva upp till vårt rykte? Visa att vi verkligen 
kan göra skillnad, för det kan vi! ●
� Berättat för: Elsa Larsson
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FaKTa 
maTTIaS Klum

ålder: 44 år
Bor: Utanför Uppsala
Familj: Frun Monika och 
sönerna Ansgar, 10 och 
Einar, 7. Hundar, katt, 
höns och fiskar. 
aktuell med: Boken Vår 
tid på jorden med Johan 
rockström. Diverse 
utställningar i Sverige och 
utomlands. 

krönika

”en liten insats är 
 också en insats”

”Allt det jobbiga jag upplever, ser jag som ankarpunkter, 
utan vilka mitt liv skulle kännas mycket fattigare.”

du veT väl aTT …
… vår webshop är öppen dygnet runt. Där kan du köpa livsnödvändiga  
presenter till dem som behöver dem bäst. Välj mellan kläder, leksaker, mat, 
mediciner och skolmaterial, eller att rädda livet på ett föräldralöst barn.

att skriva ett testamente är att skriva för liv 
som ska leva vidare. Om du i ditt testamente skänker 
hela eller delar av arvet till SOS Barnbyar kommer fler 
föräldralösa och utsatta barn att få växa upp i en kärleksfull 
familj, med utbildning, trygghet och respekt.

Det är enkelt att skriva ett testamente och det säkrar att 
dina pengar används såsom du önskar. Detta viktiga beslut 
kring vad som ska ske med dina tillgångar är det du själv som 
ska ta. Det gör det också enklare för efterlevande. Om man inte 
har arvingar och inte skriver ett testamente går hela kvarlåten
skapen till Allmänna Arvsfonden.  

Genom att testamentera till SOS Barnbyar ger du en bättre framtid till någon som verkligen 
behöver det. Du kan känna en trygghet i att din gåva kommer dit du önskar och att arvet efter 
dig ger fler barn en möjlighet att växa upp till trygga och starka individer. Om ni har frågor 
kring arv och testamente kontakta gärna Görel Zingmark på tel 08545 832 15.
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testamentera för livet

du vet väl att du kan starta 
din egen insamling för 
sos barnbyar på vår 
hemsida? Det är många som 
har provat, bland annat Linn, 
18 år, som bestämde sig för 
att springa en kilometer för 
varje insamlad 100-lapp. Med 
lite draghjälp från Facebook, sin 
familj och vänner har hon nästan 
nått målet och måste nu springa minst fem 
mil. Och Linn avskyr egentligen att springa.

– Att ha startat en egen insamling har 
varit både kul och givande. Roligt därför att 
man vet att man gör nytta och för att det 

Gör som linn, starta  
din egen insamling!

har gått så bra att samla in pengar. 
Givande för att jag har lärt mig att 

inte ge upp och att våga tro på 
mig själv och min idé. Det som 
också har varit kul är att jag har 
fått så mycket uppmärksamhet 
och positiv respons från 

omgivningen, säger Linn. 
– Kampanjen går mot sitt slut 

och jag hoppas att folk är givmilda så 
att jag kan nå mitt mål på 7 000 kronor. 
Men även om jag inte når målet så känner 
jag mig nöjd för jag vet att de pengar som 
jag lyckats samla in kommer att hjälpa 
barn som har det svårt.

nu kan du få 
skatte reduktion  
på dina gåvor

den 31 januari 2012 blev SOS Barnbyar 
godkänd av Skatteverket för skattereduktion 
av gåvor från privatpersoner. Det betyder att 
du får tillbaka en del av det belopp du ger, 
men också att du kan höja ditt bidrag utan 
att det kostar dig mer än det gör i dag.

några exempel: 
1. Om du i dag betalar 200 kronor i  månaden 
för ditt fadderskap kommer du att få en 
skatte reduktion på 600 kronor. SOS Barn
byar får 2 400 kronor och du får till baka 
600 kronor, det vill säga du har betalat 
1 800 kronor.
2. Om du i dag betalar 150 kronor  
i månaden för ditt fadderskap (1 800 kronor 
per år) kan du höja ditt bidrag till 200 kronor 
utan att det kostar dig mer än det gör i dag, 
då du får en skattereduktion på 600 kronor. 
Men SOS Barnbyar får i stället 2 400 kronor 
från dig till vårt arbete med föräldralösa och 
övergivna barn.

Läs mer hur det går till på sosbarnbyar.se. 

under maj månad är det återigen möjligt att köpa SOS 
Barnbyars lojalitetsarmband – bland annat på Apoteket i hela 

landet och på NK i Stockholm. Av priset på 49 kronor går 
35 kronor till SOS Barnbyars verksamhet. Armbandet lanserades 

i samband med julhandeln 2011 och vid årsskiftet hade cirka 8 000 
armband sålts, vilket gav drygt 386 000 kronor till SOS Barnbyars verksamhet.

Succén fortsätter: fler armband tillgängliga i maj
Armbandet tillverkas av vaxade textila snören i orange med två 

glaspärlor i olika färgkonstellationer. Den stora pärlan symboliserar 
föräldern och den lilla pärlan barnet. Armbanden designas och 
tillverkas pro bono av smyckesdesignföretaget Lite Kalabalik 
(litekalabalik.se). SOS Barnbyar betalar endast material kostnad  
och lokal arbetskraft i Istanbul, där tillverkningen sker.
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veckor efter att vi kommit hem hade hon 
skrivit brev till oss, säger Birgitta.

Than hade då utbildat sig till lärare på ett 
college i Vinh och fått jobb på SOS Barn-
byars förskola i anslutning till barnbyn. Där 
har hon nu jobbat i nio år.

– Jag tycker om att jobba här eftersom 
några av barnen som går här bor i barnbyn 
och jag känner att jag kan hjälpa dem med 
det de behöver. Jag är också glad att jag bor i 
Vinh för jag kan besöka min barnbymamma 
varje dag. Mina barnbysyskon bor alla långt 
borta, men nu finns det en ny generation 
syskon i barnbyhuset.

Than gifte sig 2006 på hotellet i Vinh och 
med på festen var både barnbyfamiljen och 
hennes biologiska släktingar. Något år 
senare födde hon en son. Hennes man 
jobbar som elektriker, men trots att de båda 
har fasta jobb tjänar de inte tillräckligt för 
att kunna köpa sig ett eget hus utan hyr ett 
litet rum åt sig och barnet. Hus är dyrt. 
Lärarlönen räcker bara till mat och kläder.

– Jag lever ett normalt liv i dag, inte rik, 
men inte fattig, säger Than.

Birgitta har bestämt sig för att förbli en 
del av Thans liv och fortsätta brevväxlingen.

– Jag önskar ibland att det inte var så 
långt avstånd. Min dröm är att få komma 
dit någon gång och få se henne i verklighe-
ten, säger Birgitta. ●

 precis före avfärden från Vinh 
i norra delen av Vietnam kommer 
Truong Thi Than springande med 
ett paket. 

– Snälla, kan ni inte ta med det här till 
Sverige och se till att Birgitta får det.

Ett par veckor senare öppnar Birgitta 
Emmesjö Johansson paketet hemma i 
Sunne och packar upp två halsdukar till sig 
och maken Kurt. På dem står det ”mother” 
och ”father”.

– Than är som en familjemedlem. Fotot från 
när hon gifte sig har stått framme här hos oss. 
Jag känner mig delaktig i hennes liv på något 
sätt, säger Birgitta med värme i rösten.

Relationen började 1995 när Birgitta 
bestämde sig för att bli fadder genom SOS 
Barnbyar. Hon valde Asien, men att det blev 
Vietnam och barnbyn Vinh var en slump.

– Jag minns att man fick välja om man 
ville stödja en barnby i stort eller ett eget 
barn. Jag valde barnet, eftersom det var så 
väldigt personligt. Och så blev Than utvald 
till vår familj.

Varje år, när SOS Barnbyar skickat den 
sedvanliga rapporten om fadderbarnet, har 
Birgitta och hennes familj också fått 
handskrivna brev av Than, som hon fått 
hjälp med att översätta till engelska. Till en 
början var det mest teckningar, men allt 
eftersom Than blev äldre berättade hon om 
sin vardag, om skolan och sina vänner.

– Jag har sparat alla brev och foton. Och 
vi har skickat brev och foton på oss i retur, 
säger Birgitta.

i vietnam berättar than att hon var 
nio år när hon kom till barnbyn. Hon föddes 
i byn Phue Son i distriktet Anh Son, drygt 
100 kilometer från Vinh. När hon var tre år 
var hennes mamma gravid med sitt tredje 
barn, men komplikationer uppstod och det 
krävdes ett akut kejsarsnitt. Medan mamman 
låg på operationsbordet drabbades Thans 
pappa av en hjärtattack och dog omedelbart. 

När mamman fick veta vad som hänt blev 
hon alldeles ifrån sig och grät i dagar. 
Hennes hälsa var inte den bästa efter 
operationen, så sorgen blev för mycket för 
henne och hon avled strax efter. När Thans 
mamma dött fick inte bebisen tillräckligt 
med näring, så även han dog.

Than fick flytta och bo med sin farbror, 

medan en annan familj tog hand om hennes 
storebror. Efter några år ville den andra 
familjen inte ta hand om brodern längre, så 
även han fick flytta till farbrodern. Situatio-
nen blev ohållbar för farbrodern som hade 
fyra egna barn att försörja, plus sina två 
brorsbarn. Han tog därför kontakt med SOS 
Barnbyar för att Than skulle kunna få ett 
hem där. Brodern var för gammal för att få 
flytta till barnbyn.

– När min farbror berättade att jag skulle 
flytta till barnbyn blev jag rädd. Jag ville inte 
åka dit. Han sade då att jag skulle få ett 
bättre liv om jag flyttade dit, få gå i skolan, 
få en bättre framtid, så till slut accepterade 
jag, berättar Than med tårar i ögonen från 
de svåra minnena.

– I början saknade jag min farbror och 
bror oerhört och jag grät mycket. Sakta men 
säkert gick saknaden över.

Tragiken var dock inte över för Than. 
Några år senare blev hennes bror allvarligt 
sjuk. Farbrodern hade inte råd med läkar-
vård, så brodern dog även han.

– När jag tänker på min biologiska familj 
och de svåra åren hos min farbror har jag 
bara sorgliga minnen. Däremot har jag 
upplevt mycket glädje under tiden i barnbyn. 
Jag hade en bra mamma och syskon.

även faddrarna har betytt mycket, 
berättar Than. Under sin uppväxt hade hon 
fyra faddrar, varav två brydde sig mycket om 
hur det gick för henne. En av dem var 
Birgitta och hennes familj. 

– Jag blev glatt överraskad och mycket 
glad för deras brev. Jag var rörd över att de 
uttryckte sin omtanke och jag kände mig 
nära dem, trots att vi aldrig träffats. Jag 
berättade allt om mitt liv för dem, berättar 
Than.

När Than 2004 fyllde 20 år och lämnade 
barnbyn upphörde fadderskapet. Strax efter 
åkte Birgitta med familj till Saigon i södra 
Vietnam på semester.

– Eftersom Vinh låg ganska långt därifrån 
kom vi oss aldrig för att åka dit, men jag hade 
med mig adressen till barnbyn så vi skickade 
ett vykort dit på vinst och förlust. Några 

Truong Thi Than
ålder: 28 år 
Bor: I Vinh
Familj: Make och en son, 3 år
arbetar som: Förskollärare på  
SOS Barnbyars förskola i Vinh.

Birgitta emmesjö johansson
Fadder: 1995–2004  
ålder: 59 år 
Bor: I Sunne 
Familj: Maken Kurt, två vuxna döttrar,  
två barnbarn
arbetar som: Sjuksköterska i Torsby

” Jag önskar ibland att det inte var så långt avstånd. Min 
dröm är att få  komma dit någon gång.” Birgitta emmesjö Johansson

livSlånGt engagemang

Fadder för livet
De har aldrig träffats. Men under åren har relationen mellan 
svenska faddern Birgitta och vietnamesiska före detta barnbybarnet 
Than vuxit sig så stark att de har behållit kontakten trots att Than 
numera är vuxen och har en egen familj.  Text: Åsa Lovell Foto: Maja Brand

vietnam
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meD UppDraG 
att räDDa liv

”Behoven är så enorma. Man  
får tvinga sig att tänka på 
vilken skillnad små saker ändå 
kan göra – bara att någon bryr 
sig och vill hjälpa till är stort 
för dem som bor här.”

 immaculee nyiraneza

En viktig del av SOS Barnbyars 
verksamhet är att arbeta för att stärka 
utsatta och fattiga familjer, så att de kan 

ta hand om sina barn på ett bra sätt. Men hur går 
det till? Följ med Immaculee Nyiraneza, nationell 
koordinator för SOS Barnbyars familjestärkande 
program (FSP) i Moçambique, på fältbesök i det 
nystartade FSP i Chimoio.  Text och foto: Tonya Lilburn
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– Numera vet hon om att jag inte är hennes 
biologiska mamma, men hon har aldrig haft 
någon annan än mig. Vi vet inget om Ha Anhs 
biologiska familj, säger mamma Ha.

Det kan tyckas positivt att Ha Anh slipper 
bära på traumatiska minnen, så som många av 
de andra barnen i barnbyn gör. Men samtidigt 
är bristen på kunskap om sina biologiska rötter 
något som särskiljer henne från dem. De barn 
som har biologiska släktingar får exempelvis 
besök av dem någon gång per halvår. Ha Anh 
får aldrig några sådana besök. 

Troligtvis är det just därför Ha Anh står 
allra närmast sin barnbybror Minh Hiep, som 
delar hennes bakgrund. Även han hittades 
över given på sjukhuset och kom till barnbyn 
endast tre dagar gammal. Minh Hiep är nu 
21 år och har nyligen flyttat till Ho Chi Minh 
i södra Vietnam för att studera hotell och 
restaurangmanagement.

– Jag saknar honom, han är min favorit
bror, säger Ha Anh.

Syskonen pratar i telefon varje vecka och 
Minh Hiep har, när han haft ekonomisk 
möjlighet, skickat små presenter till sin 
syster. En gång fick hon en tshirt, en annan 
gång origami som han gjort själv.

– Jag har bett honom om en födelsedags
present till min tolvårsdag. Något speciellt 
från södern. När han kommer hit i sommar 
hoppas jag att han vill lära mig att prata bättre 
engelska. Han är bra på det, säger Ha Anh.

ha anh delar rum 
med sin ett år äldre 
sy ster Bich Ngoc, men 
påpekar att hon tycker 
om alla sina syskon. Inför 
framtiden drömmer hon 
om att bli konstnär, hon 
älskar att rita och måla, 
och hon funderar över att 
ta reda på något om sitt 
biologiska ursprung.

– Jag skulle vilja veta 
något om min biologiska 
mamma, men det är min 
mamma här i barnbyn 
som är min riktiga 

mamma. Jag älskar mina syskon, men jag 
älskar min mamma mest, säger hon. ●

hemma i barnbyn
för många barn är barnbyarna de enda hem de någonsin haft. 
vietnamesiska ha anh var bara några dagar gammal när hon 
kom till barnbyn mai Dich i hanoi. Text: Åsa Lovell Foto: Maja Brand

det finns olika skäl till att barn får  
komma till en barnby och kriterierna varierar 
något mellan barnbyar i olika länder. En del 
barn har levt sina första år tillsammans med 
sina föräldrar eller släktingar och upplevt 
olika former av trauman, som att föräldrarna 
dött, vilket lett till att de blivit omhändertagna 
och placerade i barnbyn. Andra har blivit 
övergivna redan som nyfödda.

I barnbyn Mai Dich i vietnamesiska huvud
staden Hanoi finns ett flertal barn som över
givits redan som spädbarn.

– Det händer att barn överges på sjukhu
set, som kontaktar oss, eller att folk har hittat 
ett övergivet barn och lämnat det till oss här i 
barnbyn, berättar Nguyen Tien Dung, direktör 
för barnbyn Mai Dich.

Det övergivna barnet lämnas direkt till en 

barnbymamma, medan SOS Barnbyar hjälper 
till att söka efter barnets biologiska föräldrar 
eller släktingar.

– Vi anmäler alltid ärendet till polisen och 
informerar de sociala myndigheterna, sedan 
annonserar vi i tidningen efter föräldrarna 
eller släktingar. Om man efter tre månader 
inte har hittat någon förälder eller släkting 
skrivs ansvaret för barnets omvårdnad över 
på SOS Barnbyar. Barnet får då en perma
nent mamma i barnbyn, säger Dung.

ett sådant barn i mai dich är numera 
elva år gamla Ha Anh. Hon var bara fem dagar 
gammal när hon kom till barnbyn efter att ha 
hittats övergiven på sjukhuset. Hon bor med 
sin mamma Nguyen Thi Ha och sju syskon i 
huset ”Vit tusensköna”.

reglerna varierar något mellan 
länder och barnbyar, men 
generellt gäller:
Barn som saknar båda sina 
föräldrar och inte har någon 
släkting som kan ta hand om dem.

vIlKa Barn Får KOmma TIll BarnByarna?

Ha Anh blev övergiven som 
nyfödd och har levt hela 
sitt liv i barnbyn Mai Dich.

Jag skulle vilja 
veta något om 
min biologiska 
mamma, men 
det är min 
mamma här 
i  barnbyn som 
är min riktiga 
mamma.
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Barn som har en eller båda 
sina föräldrar i livet, men då 
föräldrarna inte har möjlighet 
att ta hand om dem på grund av 
sjukdom eller långa fängelse
straff.

Barn som är max sex  
till tio år (maxåldern varierar 
mellan länderna), eftersom 
äldre barn har svårt att accep
tera den nya familjesituationen.
Syskonskaror av barn.  
Även de som är äldre än 
maxgränsen, så att syskonen  

får möjlighet att växa upp 
tillsammans. 
Barn som kräver normal 
omsorg. För barn med grava 
funktions hinder finns i vissa 
länder speciella barnbyar som 
har resurser för att ta hand om 
dem.
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09:00 Immaculee 
möter upp 

sin personal på FSP-kontoret 
i barnbyn i Chimoio. FSP-pro-

grammet i Chimoio är ett av sex program 
i sex olika städer som Immaculee ansvarar 
för. Hennes huvudsakliga arbetsplats är i 
Maputo och det blir många resor kors och 
tvärs över landet för att stödja personalen 
och besöka verksamheten.

09:30 Sällskapet 
beger sig till 

Barrio 5, ett område i stadens 
utkant som är ett av de absolut 

fattigaste. Första besöket är hos Juana, en 
ensamstående mamma med fyra barn. FSP i 
Chimoio riktar sig i första hand till familjer 
där barnen har förlorat en eller båda sina 
föräldrar, och i denna familj är pappan död i 
aids sedan flera år. Juana är också sjuk i hiv 
och är mycket svag. Hon sitter mest utanför 
familjens hydda och de fyra barnen får klara 
sig själva. Äldsta flickan har redan slutat 
skolan för att ta hand om sina syskon. SOS 
Barnbyars personal kommer med mat och 
ibland kläder till familjen.

– Det viktigaste just nu är att Juana får i sig 
näringsriktig mat, så att hennes bromsmedi-
ciner kan verka. När hon har blivit friskare 

kan vi börja planera för att barnen ska börja 
skolan igen, säger Immaculee. 

10.15 En kort 
promenad från 

Juanas hydda bor Grace med 
sina två döttrar, Fatima och 

Gladys. Av de familjer som SOS Barnbyar 
hjälper i området är över 70 procent 
smittade av hiv, så även Grace. Liksom 
Juana har de starka bromsmedicinerna gjort 
Grace mycket dålig, eftersom de måste 
kombineras med näringsriktig mat för att 
inte ge svåra biverkningar. 

– Men hon är mycket bättre nu, sedan vi 
började komma med mat regelbundet. När 
jag var här för en månad sedan kunde hon 
inte ens sitta upp, säger Immaculee.

11.10 Nästa besök är 
hos 19-åriga 

Marta, som sedan föräldrarna 
dog i aids blivit ansvarig för att 

ta hand om sina småsyskon. Nu har hon 
dessutom blivit mamma själv – Jorge, ett 
och ett halvt år, hänger slappt på hennes 
arm. Han är undernärd, ett tillstånd som 
ungefär 44 procent av barnen i Moçambique 
lider av. Marta och hennes familj får hjälp 
genom SOS Barnbyar sedan några månader. 

Hjälpen består först och främst av matpaket 
med mjöl, ris, bönor och matolja, men även 
av att ta barnen till läkare när de är sjuka. 
Marta är glad för stödet, men berättar att 
hon ändå oroar sig mycket: För att maten 
inte ska räcka. För Jorge, som så ofta är sjuk. 
Och för sin lillasyster som är hivsmittad, 
trots att hon bara är 16 år gammal.

På väg därifrån suckar Immaculee tungt 
och säger:

– Ibland känns det som en droppe i havet, 
det arbete som vi gör här. Behoven är så 
enorma. Man får tvinga sig att tänka på 
vilken skillnad små saker ändå kan göra – 
bara att någon bryr sig och vill hjälpa till är 
stort för dem som bor här.

13:00 Efter lunch 
tittar Immacu-

lee in hos den lokala sojahandla-
ren. Soja innehåller fullvärdigt 

protein och det är precis vad familjerna i det 
familjestärkande programmet behöver. 
Sojahandlaren försäkrar att han kan leverera 
till både FSP i Chimoio och i andra städer 
om det behövs. Immaculee är upprymd, dels 
över att kunna gynna en lokal handlare, men 
mest över de resultat hon hoppas få se. 

– Han har levererat sojaprodukter till 
barnbyn och det var fantastiskt att se hur 

snabbt barnen återfick hälsan – många var ju 
i så eländigt skick när de kom. Jag tror att vi 
kommer att se samma snabba resultat för 
barnen i våra FSP.

14.35 På den dammiga 
gårds planen 

framför Gustavias hydda kryllar 
det av barn i alla åldrar, ansiktena 

är randiga av smuts och många har trasiga 
kläder.  

– Hennes barn har dött i aids, så nu har 
hon hand om åtta barnbarn mellan 2 och 
16 år, berättar Immaculee. 

På en lägereld framför hyddan står en liten 
kastrull med några matskedar kokta blad som 
liknar spenat. Det är svårt att föreställa sig att 
det är kvällens middag för hela familjen, men 
förra leveransen av basvaror är slut och då får 
de klara sig på ett minimum. 

– Kan inte grannarna hjälpa till? De kan 
väl åtminstone ge barnen ett bad då och då 
eller passa de minsta så att hon får vila 
ibland, säger Immaculee till en av sina 
medarbetare. 

SOS Barnbyars personal lämnar sina säckar 
med ris och mjöl, och de är djupt tankfulla 
när de går därifrån. SOS Barnbyars policy är 
tydlig och klar: alla barn ska så långt det är 
möjligt växa upp hos sina biologiska släk-

tingar. Men Gustavia är gammal och det är 
tydligt att hon inte riktigt orkar med barnen. 
Kanske ska de föreslå henne att barnen får 
komma till barnbyn i alla fall?

15.20 Nästa besök är 
hos Agustina. 

Hon är ännu en av de många 
mormödrar som tar hand om 

sina barnbarn sedan hennes egna barn dött i 
aids. 

Varje familj som får stöd genom SOS 
Barnbyar har en bok som innehåller en 
utvecklingsplan som de och FSP-personalen 
har kommit överens om. Det är mål på kort 
och lång sikt för att familjen så småningom 
ska kunna stå på egna ben, och hur man ska 
nå dit. I boken listas även alla insatser. När 
familjen tar emot mat, mediciner, kläder och 
annat stöd skriver FSP-arbetaren upp det i 
boken, och någon i familjen får verifiera 
insatsen genom att sätta sin namnteckning. 
För de som inte kan skriva går det bra att 
sätta ett tumavtryck.

16.05 Dagen börjar 
lida mot sitt 

slut och det är dags att åka 
tillbaka till kontoret. På vägen 

till den vita pickupen stöter Immaculee ihop 

med pastorn i den lokala kyrkan och de 
byter några ord. Förutom SOS Barnbyar 
finns inga andra verksamma hjälporganisa-
tioner i just det här området, så samarbetet 
med lokala gräsrotsorganisationer är mycket 
viktigt.  

– Kyrkan är en bra partner. De gör mycket 
för de fattiga här och har en stark lokal för-
ankring som vi kan dra nytta av även i vårt 
arbete, säger Immaculee.

16.30 Immaculee och 
FSP-persona-

len i Chimoio är tillbaka på 
kontoret som, tills de hittar 

lämpliga lokaler närmare området där de 
arbetar, är inhyst i ett av familjehusen 
i barnbyn. Nu ska de sätta sig ner och 
diskutera igenom varje familj, hur de ska gå 
vidare med utvecklingsplanerna och vilka 
ytterligare insatser som behövs. Det 
familjestärkande programmet har bara varit 
i gång några månader och personalen 
behöver mycket stöd och coachning. 

Immaculee sitter med dem till strax efter 
nio, innan hon åker tillbaka till sitt hotell 
och lägger sig. I morgon flyger hon vidare 
till Tete, drygt 30 mil norr om Chimoio, för 
att titta till personal och familjer i det 
familjestärkande programmet där. ●
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FälTBeSöK i chimOiO

09:00 SOS Barnbyars 
FSP-personal ger sig iväg från 
kontoret.

09:30 Juana (i bakgrunden) är 
sjuk i hiv och hennes barn får ofta 
klara sig själva. Nu får Juana 
hjälp med mat och mediciner.

10:15 Tack vare hjälp med 
mat har Grace blivit 
friskare och kan ta hand 
om sina två döttrar.

11:10 Marta, 19 år, har ansvar både för sina syskon och 
sin egen son. Hon är glad för de matpaket hon får av 
SOS Barnbayr, men oroar sig mycket över framtiden.

13:00 Den lokala sojahandlaren 
erbjuder sig att leverera 
produkter till FSP i Chimoio.

16:05 Immaculee byter några ord 
med pastorn i den lokala kyrkan, 
som är en bra samarbetspartner.

14:35 Gustavias egna 
barn har dött i aids 
och nu har hon hand 
om sina barnbarn. 
Men orken tryter.

15:20 Varje familj i 
FSP har en bok där 
alla insataser listas.

16:30 FSP i Chimoio är 
nystartat och kontoret är 
tillsvidare inhyst i barnbyn.
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KärleK SKapar  
tillit Och tryGGhet 

 B
arnen leker i eftermiddagssolen på 
stora gräsklädda områden omgivna 
av hus byggda på traditionellt 
nepalesiskt vis. I bakgrunden 

tornar den mäktiga bergskedjan Annapurna 
upp sig. Scenen som utspelar sig i barnbyn 
Gandaki i Nepal är så 
idyllisk att det är lätt 
att glömma bort vilka 
hemska minnen som 
många av barnen som 
bor här bär på. 

Barnen i byn har 
olika bakgrund. Några 
har förlorat sina 
föräldrar tidigare än de 
kan minnas, andra har 
upplevt isolering, 
diskriminering och 
trauman – minnen de 
fortfarande lever med. 

Hur kan barnbyn 
Gandaki tillgodose alla 
barns behov?

– Vi är ständigt 
medvetna om att alla barn har olika behov. 
Många av barnen har en mycket svår 
bakgrund och att se varje barns behov är helt 
centralt i vårt arbetssätt, förklarar barnby-
direktören Rajendra Regmi.

det finns två barnbyar i Nepals näst 
största stad Pokhara. Den första barnbyn 
byggdes 1975 mot slutet av den kinesiska 
kulturrevolutionen. Nepal upplevde då en 
massiv tillströmning av tibetanska flyktingar, 
varav många var barn som kom utan sina 
föräldrar. Två år senare byggdes barnbyn 
Gandaki efter att ett stort jordskred lämnat 
många barn föräldralösa.

– Dessa händelser ledde till att barnen 
behövde extra omsorg och uppföljning. Vår 
kompetens gör att vi är uppmärksamma på de 

allra mest sårbara. Vi möter fortfarande barn 
som har upplevt isolering eller vanskötsel. 
Hälsotillståndet och kunskapen om hälsa är 
sämre här än i många andra länder. Pande-
mier är vanliga och många barn blir ensamma 
för att föräldrarna dör i kolera, dysenteri eller 

andra sjukdomar, 
förklarar Rajendra.

För många barn 
betyder det ett liv där de 
i tidig ålder måste ta vara 
på sig själva, antingen 
genom att stanna på 
landsbygden eller bege 
sig till staden. Ett liv på 
gatan ger dem tillhörig-
het till andra barn och 
inkomster från tiggeri, 
stölder och småjobb. 
Men livet på gatan kan 
inte erbjuda trygghet.

– Barn som upplevt 
svåra saker, som är rädda 
eller understimulerade, 
har ofta liknande 

personlighetsdrag. De blir antingen extremt 
kontaktsökande, med ett intimitetsbehov 
som är större än normalt, eller så utvecklas 
de i motsatt riktning, mot apati och 
isolering, säger Rajendra. 

Barnbyn Gandaki utbildar alla anställda i 
hur man arbetar med traumatiserade barn. 
Genom en pedagogikkurs i Kathmandu lär 
sig både barnbymammorna och andra 
anställda att förstå och kunna hantera 
trauman bättre. 

parbati pandey har varit barnbymamma 
i barnbyn Gandaki i nio år. Hon relaterar 

hela tiden till barn som har svåra minnen 
och okänd bakgrund. Ändå får du leta länge 
efter ett mer skötsamt gäng än Parbatis 
barn, en sammansvetsad grupp från fem till 
15 år. Barnens närhet till varandra är lika 
tydlig som den ordning som präglar 
hemmet.

Hur får du till det Parbati?
– Jag älskar det här jobbet och alla mina 

barn. Egentligen är jag förtjust i alla barn. 
När jag insåg det förstod jag att tålamod är 
en bristvara. 

Ro och ordning hänger samman med 
omsorgen.

– Utan kärlek finns inte heller någon 
disciplin. Barn förstår rättvisa och deras 
behov är enkla: de måste ses och värdesättas. 
Först när de behoven är tillgodosedda kan 
man börja ställa krav. Jag älskar alla mina 
barn. Utan kärlek i grunden är det omöjligt 
att kräva något från barn, då blir de otrygga.

Men barn som har upplevt hemska saker, 
kräver inte de mer uppmärksamhet än du kan ge?

– Jag har fått utbildning i att ta mig an barn 
med svår bakgrund. Men det viktigaste har 
jag lärt mig som mamma, nämligen att du kan 
göra tusentals olika saker för att hjälpa barn, 
men det de behöver mest är kärlek. Barn som 
blivit misshandlade, varit ensamma eller 
upplevt hemska saker uppför sig på olika sätt. 
Men det väldigt många har gemensamt är att 
de har tappat tilliten till vuxna. Den tilliten 
måste byggas upp igen. Den bästa terapin för 
barn är att ge dem bekräftelse och vara 
närvarande. Göra saker tillsammans, se på tv, 
prata, ta hand om dem och bara vara 
tillsammans. När de till slut känner att de kan 
lita på mig får de tryggheten tillbaka. De 
förstår att de inte är ensamma. ●

I barnbyn Gandaki i Nepal får 
barnen hjälp att bearbeta 
sina traumatiska minnen. 
Tack vare den kärlek de får 
av sina barnbymammor kan 
barnen återfå tilliten till 
vuxna och känna sig trygga.

Barnen i barnbyarna bär alla på minnen av traumatiska upplevelser, så även barnen 
i barnbyn Gandaki i Nepal. Den bästa medicinen är kärlek. Text och foto: Alf Berg

FaKTa nepal

huvudstad: Kathmandu 
area: 147,181 km² 
Befolkning: Cirka 29 miljoner 
etniska grupper: Indonepaleser, tibetnepaleser 
Officiellt språk: Nepali 
religioner: Hinduism, buddhism, islam 
SOS Barnbyar öppnade sin första barnby i Nepal 
1973. I dag driver vi nio barnbyar, åtta ungdoms
boenden, åtta skolor, tre yrkesskolor, åtta sociala 
center med familjestärkande program och en 
medicinklinik i landet.

”Utan kärlek finns inte heller någon disciplin. Barn förstår rätt
visa och deras behov är enkla: de måste ses och värdesättas.” 

 parbati pandey, barnbymamma i barnbyn Gandaki

nepal
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rekordstor utdelning  
till utsatta barn
postkodlotteriet och dess lott köpare hör till SOS Barnbyars största givare och 
bidrar i år med en rekordstor summa. Årets utdelning om 23 miljoner kronor kommer att gå  
till att bygga, driva och renovera barnbyar i Moçambique, Ukraina, Estland, Lettland, Kina  
och Indien.

– Tack vare PostkodLotteriets lottköpare kan vi öka möjligheterna att ge övergivna och 
föräldralösa barn ett nytt hem och en ny familj. Barn som annars riskerar ett liv på gatan eller 
att stoppas undan på institutioner, säger Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar.

PostkodLotteriet och 
dess lottköpare har 
2011 bidragit med  
en rekordstor  
summa pengar.

nOTISer 15-åriga Nora och hennes pappa åkte till Ukraina med  
SOS Barnbyar. Det här är Noras berättelse från resan.
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jag och pappa 
an lände till Kievs 
flygplats på tisdags
kvällen den 11 november. 

Förutom oss var representanter från flera 
företag som skänker pengar till SOS Barn
byar med på resan. Vi åkte alla till ett 
hotell i Kiev där vi åt middag innan vi gick 
och lade oss.

Dagen efter åt vi frukost och träffade 
resten av deltagarna. Dagens program 
innebar att vi skulle åka och besöka 
barnbyn i Brovary och familjer i det 
familjestärkande programmet. 

På väg till barnbyn fick vi se huvud
staden och det var slående hur ofattbart 
nedgånget allting var. Spårvagnarna var 
trasiga, många hus saknade fönster 
eller hade trasiga sådana, det var 
smutsigt och ingen såg speciellt glad ut. 
Det var väldigt deprimerande och grått. 

Som en färgklick mitt i det gråa såg vi 
de vita husen i barnbyn Brovary, där vi fick 
träffa barnbychefen och flera socialarbe
tare. Efter en snabb promenad i byn fick  
vi en genomgång om Ukrainas problem 
med föräldralösa barn och barn i statens 
vård. Det var intressant att lyssna på och 

jag blev mer upplyst om situationen. 
Sedan var det dags för lunch. Vi 

delades in i mindre grupper och åt hos 
familjer i barnbyn. Huset som vi fick äta 
i var målat med regnbågar och träd på 
utsidan. 

Mamman i huset hette Vala och hon 
tog hand om sju barn tillsammans med 
en manlig medhjälpare som barnen 
kallade uncle. Vala hade lagat otroligt 
mycket mat av alla de sorter jag aldrig 
tidigare sett. Barnaskaran bestod av tre 
syskonpar och ytterligare ett barn i 
åldrarna tre till 14 år. Två av barnen har 
mamma Vala adopterat eftersom de 
höll på att bli bortadopterade. Vi hade 
blivit informerade om att det var 
känsligt att fråga om barnens förflutna i 
barnens närvaro så jag fick dessvärre 
inte veta mycket om deras historia. Det 
var ändå jätteroligt att få prata med en 
barnbymamma och få veta hur det 
känns i en barnbyfamilj. 

efter lunchen åkte vi iväg för att 
träffa tre familjer från det familjestär
kande programmet tillsammans med 
SOS Barnbyars socialpedagoger. 

Den första familjen vi besökte hade 
fem barn från en månad till ungefär 16 år 
gamla. Det var fyra flickor och en pojke. 
Barnens mormor bodde också hos dem. 
Huset luktade konstigt och var fuktska
dat. Familjen saknade toalett inomhus 
och det fanns inte tillräckligt med 
sängplatser till alla. Mamman hade fått 
de fyra första barnen med samma man, 
men han hade stuckit och mamman 
berättade, inför sina barn, att han inte 
var intresserad av deras liv och inte 
betalade underhållet. Hon försökte nu få 
honom att förlora vårdnadsrätten till 
barnen. Mamman hade en ny pojkvän 
som jobbade som byggarbetare, men 
familjen kunde inte betala för barnens 
skolgång. 

I den andra familjen bodde en 
mamma med sina tre barn, pojkvän och 
sin alkoholiserade syster. Huset var så 
vattenskadat att det var otroligt att det 

fortfarande stod upp. Familjen hade  
inget rent dricksvatten utan hämtade 
från grannen, och saknade toalett. 
Mamman såg ut som om hon var sjutton 
år och hon hade ett blåmärke under ögat. 
Familjen levde under hemska förhållan
den med avfallslukt och mögelangrepp. 
Det var graffiti på väggarna och mamman 
hade försökt att tapetsera om i hallen 
men det rann så mycket vatten längs 
väggarna att tapeten var alldeles bucklig 
och höll på att trilla ner. 

Hos den tredje familjen blev vi 
väl komnade av en skällande, fastkedjad 
hund. Familjen bestod av en mamma  
och hennes två söner. Sönerna hade 
tidigare tagits ifrån mamman, eftersom 
hon hade alkoholproblem, men nu bodde 
de med henne igen. De delade hus med 
 mammans kusins familj. Mamman och 
hennes barn hade två rum för sig själva 
och delade på köket med den andra 
familjen. De hade ingen toalett inomhus 
och vattnet i kranen var odrickbart. 

efter de här besöken kände jag 
mig rätt så medtagen och väldigt ned
stämd. Jag var helt ovetande om att det 
bara två timmar med flyg från Stockholm 
ser så här eländigt ut.

När jag vaknade morgonen efter hade 
jag fått konstiga bett på armarna och 
i ansiktet. Då var jag rätt färdig att åka 
hem igen. 

Jag blev väldigt illa berörd av vad vi hade 
sett. Jag hade aldrig kunnat tro att läget var 
så här illa, och jag förstår nu vilket fantas
tiskt arbete SOS Barnbyar gör.”

”Jag blev illa berörd”

vISSTe du aTT …
… SOS Barnbyar tack vare 5,6 miljoner kronor i bidrag från svenska privat-
personer under 2011 varje månad har kunnat hjälpa 90 000 människor som 
drabbats av torkan på Afrikas horn, med mat, rent vatten och mediciner.

SOS Barnbyar ny 
 förmånstagare 
av Skoljoggens 
 ”Springslant”
barn hjälper barn när skolelever över 
hela landet varje höst springer Skoljoggen 
och samtidigt frivilligt samlar in pengar till 
välgörande ändamål. SOS Barnbyar är ny 
förmånstagare av den så kallade Spring
slanten som barn frivilligt får skänka i 
samband med att de springer.

– Vi är mycket glada över att samarbeta 
med SOS Barnbyar. De gör ett fantastiskt 
jobb för utsatta barn i världen och det 
känns bra att få bidra till det arbetet. Vi tror 
att barn i Sverige bryr sig om barn i andra 
delar av världen. Och i det här samarbetet 
kan de svenska barnen verkligen följa vart 
deras Springslant tar vägen, säger Pär 
Ånell, Skolidrottsförbundets generalsekre
terare.

Skoljoggen är landets största motions
lopp för barn och ungdomar och arran
geras 2012 för 30:e gången. Elever från 
nollan till årskurs tre på gymnasiet deltar 
på sina villkor. Springa, jogga, lunka eller gå 

– det väljer de själva. Varje år 
deltar nära en halv miljon 

unga i Skoljoggen ute i 
skolorna. Samtidigt 
samlas en frivillig 

Spring slant in 
bland delta
gande barn, 

lärare och 
föräldrar. 

– Det ska bli väldigt roligt att få engagera 
barn och föräldrar över hela Sverige i vårt 
arbete genom Skoljoggen. Det kommer att 
bidra till att ge utsatta och fattiga barn i 
Centralafrikanska republiken en tryggare 
framtid, säger Anna ryott, generalsekrete
rare SOS Barnbyar.

Överskottet från insamlingen av Spring
slanten går till barnbyn Bouar i Central
afrikanska republiken. 

Ukraina
sedan några år år finns möjligheten för 
privatpersoner att skänka aktieutdelning på 
börsnoterade aktier och onoterade aktier utan 
att det dras kapitalvinstskatt. Förutsättningen är 
att gåvomottagaren är en ideell organisation med 
allmännyttigt ändamål – som SOS Barnbyar. 

Genom att aktieutdelningen går direkt till 
SOS Barnbyar ökar värdet på gåvan med 
43 procent. Det innebär att 1 000 kronor – 
 efter skatt – i utdelning till aktieägaren i stället 
kan bli 1 430 kronor till SOS Barnbyar, eller att 
10 000 kronor kan bli 14 300 kronor.

– Allt fler upptäcker denna möjlighet att 
bidra, och många känner en stor tillfreds
ställelse i att kunna skänka på det här sättet 
i stället för med beskattade medel, säger 
Görel Zingmark, ansvarig för stora privata 
givare inom SOS Barnbyar.

I dag kan även aktieägare i fåmansbolag 
skänka utdelning på aktier utan att betala 
kapitalvinstskatt. 

Mer info hittar du på sosbarnbyar.se. Du  
kan också kontakta Görel Zingmark direkt,  
tel 08545 832 15.

kapital vinstskatten kan bli gåva

fo
to

: 
b

er
ti

l 
st

r
a

n
d

el
l

fo
to

: 
er

ik
a

 s
u

n
n

em
a

r
k



eric, 9 år
– Jag tror att de har det svårt i Indien, med mat och att bota 

sjukdomar. Jag tror att de bor i tält och behöver flytta för 
de inte ska svälta, till exempel till Sverige, Finland, Norge 
eller USA. De går inte i skolan och de vuxna har inget 
jobb. De kan inte mattetal eller gångertabellen och har 
verkligen inga pengar. Jag tror också att de inte håller på 
med några  sporter – det är så varmt så att de inte orkar 

så mycket. Bara i vissa delar av Indien har de lite mer 
pengar och mat.

hedda, 9 år 
– Jag tror inte de får jättemycket mat, men det beror 
på om man är rik eller fattig. Om man var rik så skulle 
man ha fina kläder men om man var fattig skulle 
man säkert arbeta jättemycket och inte få så 
mycket mat. Jag vet att öre heter pajsare. Det går 
ibland kor på gatorna. Jag tror inte det finns så 

mycket leksaker i Indien men jag tror att 
det är väldigt fint där. Det finns fina 

marknader med mat. 
 
hannes, 11 år 
– Jag tror att de får hjälpa till mycket hemma. Städa, 
hämta vatten och sådant. Jag tror att de är ute mycket 
mer än vi, för de har inga datorer och tv. De har nog 
inga smartboards, datorer och iPads i skolan. Jag tror 

nästan att det är slappare än hos oss.

Avsändare:
SOS Barnbyar
Box 24 165
104 51 Stockholm
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hur tror du det är att vara barn i Indien?
Barnfrågan

Mina bilder
madhvI, 10 år

Bor: Barnbyn  
Greenfields i Delhi
Favoritfärg: rosa
Favoritfrukt: Mango
roligaste ämnet  
i skolan: Matte
gillar: Att dansa
Favoritsport: Badminton
lyssnar helst på: Waka waka  
(this time for Africa) med Shakira 
Bästa vän: Jyoti, bor i barnbyn  
och är lika gammal
drömyrke: Doktor
Favoritprogram på tv: Tom och 
Jerry samt Shinchan, en indisk 
tecknad serie.

Här är jag!

IndIen är ett land 
i södra Asien. Det är 
världens näst folkrikaste 
land med mer än en 
miljard invånare. Huvud-
stad är New Delhi. I Indien 
bor många olika folk och där 
talas flera hundra språk. 
Landets officiella språk är hindi 
och engelska. Landet är en republik, med president, parlament och 
en regering som leds av premiärministern.
 Invånarna tillhör många olika religioner. De flesta indier är 

hinduer, och inom hinduismen finns flera olika 
riktningar. Den näst största religionen är islam. 

 Skillnaderna mellan rika och fattiga och mellan 
städerna och landsbygden är oerhört stora. I städerna 
lever en mycket stor indisk medelklass 
som har det gott ställt medan många 
fattiga bor i eländiga slumområ-
den. På landsbygden är det 
många som inte äger 

någon jord utan jobbar som 
lantarbetare och ofta har svårt att 
klara sig.

Indien

mango

mango

mango

I Indien bor den  
asiatiska elefanten.

Mango

Taj Mahal är ett väl känt 
gravmonument i Indien.

I barnbyn finns ett fågelbad.

Våra religiösa symboler.

Fina blommor utanför huset.


